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মুসললম উম্মাহর প্রলি অলসয়ি 

শাময়খ উমর আবু্দর রহমান  (রহমািুল্লালহ আলাইলহ) 

                                                           

িাওহীদ ও লিহামদর আমলম, মুসললম িালির প্রাণলপ্রয় শাময়খ উমর আবদুর রহমান রহমািুল্লালহ আলাইলহ গি ১৯শশ শেব্রুয়ালর ২০১৭ 
সামল যুক্তরামের সললট্যালর কনমেনমমমে যাবজ্জীবন কারাম াগরি অবস্থায় ইমেকাল কমরন। আল্লাহ উনার শখদমিমক কবুল কমরন! 
িামক িান্নািুল লেরদাউমস দালখল কমরন! 
লিলন ১৯৩৮ সামল লমশমর িন্ম গ্রহণ কমরন। শাময়খ উমর আবদুর রহমান লিমলন আমামদর সময়কার অনযিম লকিংবদেী। লিলন ১১ বির 
বয়মস কুরআমনর লহেয শশষ কমরন, যলদও িমন্মর ১০ মাস বয়মস লিলন দৃলিশলক্ত হারান। লিলন শলরয়াহ লব ামগর উপর িার স্নািমকাত্তর 
পড়াশুনা শশষ কমরন। শাময়খ পরবিতীমি আল আযহার লবশ্বলবদযালয় শেমক িােসীমরর উপর ডক্টমরট্ লডগ্রী লা  কমরন। 
িামাল আবু্দন নামসরর পাশলবক সরকামরর লবরুদ্ধাচারমণ লিলন লিমলন অনযিম। লিলন লন তময় মুসললমমদরমক বমললিমলন এই অিযাচারী 
মুরিামদর মৃিুযর পর িার িানাযা না পড়মি। িার ঐলিহালসক েমিায়ায় ইসলামমর িৎকালীন শত্রু লমশমরর শপ্রলসমডে আমনায়ার 
সাদািমক মুিালহদ খাললদ ইসলামু্বলী (রহঃ) হিযা কমরন। লবচারকালীন সমময় লিলন বজ্রকমে সমিযর শ াষণা শদন এবিং শলরয়াহ কাময়মমর 
িনয শকামট্ত সরাসলর আহ্বান িানান। অিঃপর িামক কারারুদ্ধ কমর িার উপর কলিন লনযতািন চালায় লমশমরর সরকার। 
শাময়খ লমসরীয় সামবক লিহালদ সিংগিন “আল িামাআিুল ইসলালময়যাহ” এর আমীর লিমলন, আল কাময়দার বিতমান লিম্মাদার শাময়খ 
আইমানও এই িামাআমির সামে সমৃ্পক্ত লিমলন। পরবিতীমি উনারা সারা লবমশ্বর মুিালহদ ও লনযতালিি মুসলমানমদর বৃহৎ স্বামেতর প্রলি 
লক্ষ্য কমর আল কাময়দামি শযাগদান কমরন।  
আমমলরকার ল সা পাওয়ার পর এবিং আমমলরকায় ইসলাম প্রচামরর ইমাম হময় শায়খ িার দাওয়ালি শমহনি অবযহি রামখন। িার দীপ্ত 
দাওয়ালি প্রচারণা অমনক মুিালহদমদর শচাখ খুমল লদময় আল্লাহর শত্রুমক আক্রমমণর শপ্ররণা যুলগময়লিল। কুেমরর ইমাম আমমলরকা ১৯৯৩ 
সামল িামক শগ্রেিার কমর িামক সবার শেমক লবলিন্ন রামখ। 
শায়খ আইমান আয যাওয়ালহলর (আল্লাহ িামক শহোিি কমরন) সহ আমরা অমনক মুিালহলদন শাময়খরা িার মুলক্তর দালব িানায়, যখন 
সমগ্র মুসললম লবশ্ব লিল লনশু্চপ। 
শাময়মখর একলট্ ঐলিহালসক বক্তবয হমি-  
“যলদ শকউ িামদর নযাযয দালব প্রালপ্তর অলিকার শরমখ হয় িলি, িাহমল আমরা িলিই, আর আমরা িলি হওয়ামক স্বাগি িানাই। 
কুরআনই এই িলিবাদ তিরী কমর। আল্লাহর পমে লিহাদ করার অনযিম মািযম হল আল্লাহর শত্রুমদর মমন ত্রাস সৃলি করা”। 
- শাময়খ উমর আবদুল রহমান (রহঃ) 
শাময়খ ডঃ উমর আবদুর রহমামনর শমময় আসমা িার বাবার মৃিুযর সিংবাদলট্ লনলশ্চি কমরন। লিলন ১৯৯৩ সাল শেমক আমমলরকার 
কারাগামর যাবজ্জীবন কময়দী লহমসমব বন্দী লিমলন। 
শাময়মখর শাহাদামি িাাঁর পলরবার ও মুসললম উম্মাহমক িামাআি কাময়দািুল লিহাদ ও িাাঁর অিসিংগিনসমূহ শশাাঁক বািতা িালনময়মি। 
মুসললম উম্মাহমক শাময়মখর হিযার বদলা লনমি আহবান কমরমি। এিাড়াও মুসললম লবমশ্বর বড় বড় জ্ঞানী বযলক্তরা সমমবদনা িালনময় 
বািতা প্রদান কমরমিন, যামদর অনযিম হমিন আরব লবমশ্বর প্রখযাি আমলম শাময়খ আবু মুহাম্মাদ আমসম আল মাকলদলস দাঃবাঃ।  
শাময়খ অমনকগুমলা লকিাব ললমখমিন, যার মমিয ( كاملة شاملة شريعة اإلسالمية الشريعة ) “আশ শলরয়ািুল ইসলালময়যাহ শালরয়াহ শালমলাহ 
ওয়া কালমলাহ” অনযিম। আন নালের বুমললট্ন লহমসমব প্রকালশি এই নলসহিলট্ শাময়খ কারাগামর বমস ললমখলিমলন। সম্মালনি পািক-
পালিকাগণ লনমচর ললিংক শেমক শদমখ লনমি পামরন।    
http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_8861.html 
এিাড়াও শাময়মখর অনযানয রচনাবলী ও সাক্ষ্াৎকারসমূহ, অলডও ও ল লডওসমূহ লনমচর ললিংক এ পামবন ইনশা আল্লাহ।  
http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_8860.html 

 



ওমহ পৃলেবীর শকাণায় শকাণায় িলড়ময় োকা মুসলমানগণ... 

আমমলরকান সরকার আমার উপলস্থলি এবিং কারাদণ্ডমক একলট্ সুবণত সুমযাগ লহমসমব িমর লনমি 

এবিং এই সুমযাগ লনময় শ ালা পালনমি মাি লশকার কমর মুসললমমদর গবত-গলরমামক ধ্বিংস করার 

সবতাত্মক প্রমচিা অবযাহি শরমখমি।  

অিএব, ওরা আমামক অিযাচার করমি, শুিুমাত্র মানলসক ামব িাই নয় বরিং তনলিক ামবও। িাাঁরা 

আমামক শকান প্রকার অনুবাদক, পমর শুনামনার মমিা শকউ, শরলডও, শরকডতার এই সব লকিু শেমক 

বলিি কমর শরমখমি যার কারমণ আলম অ যেরীণ এবিং বলহঃলবমশ্বর শকান খবর িানমি পারলি 

না। 

ওরা আমামক অিযাচার কমরমি লনিতন লনরব কময়দখানায়, আরলব িানা এমন শকউ শনই এখামন, 

শয আমার সামে কো বলমি পামর, এ ামব আমার পুমরা লদন... মাস... বির... অলিবালহি হময়মি 

লকন্তু আলম কারও সামে কো বলার সুমযাগ পাইলন। যলদ আলম কুরআন লিলাওয়াি করমি না 

পারিাম, িাহমল নানালবি মানলসক ও আলত্মক শরামগ আক্রাে হময় শযিাম।  

আমরক িরমণর লনমতম অিযাচার ওরা আমামক করমি, শসলট্ হল আমার সমু্মমখ সকাল-রাত্র সব 

সময় একলট্ কযামমরা সচল োমক, যখন আলম বােরুমম শগাসল এবিং প্রময়ািমনর িমনয নগ্ন 

অবস্থায় োলক িখনও এই কযামমরা সচল োমক। িারপরও িাাঁরা এমি সন্তুি হমি পামর না। 

অলেসাররা প্রলিলট্ মুহূিত আমামক পযতমবক্ষ্ণ করমি োমক।  

িারা িামদর হীন উমেশয বাস্তবায়মনর লমক্ষ্য আমার দৃলি শলক্ত নি করার িনয ি নয ও  ৃলণি 

পদ্ধলি প্রময়াগ করমি। ওরা আমামক নগ্ন কমর িল্লালশ শনয়, সুিরািং যিক্ষ্ণ এই িল্লালশ চমল 

িিক্ষ্ন আলম নগ্ন োলক শযমন লিলাম আমার মা আমামক যখন প্রসব কমরলিমলন। ওরা আমার  

সামমন এবিং লপিমনর বযলক্তগি অিংশগুমলামিও িল্লালশ কমর... ওরা লকমসর প্রিযাশা কমর?? 

মাদমকর নালক শবামার? নালক এই িরমণর লকিুর? প্রলিবারই ওরা এমস এ ামব িল্লালশ কমর, এট্া  

  



আমামক  ীষণ অপমালনি কমর এবিং মমন হয় পৃলেবীট্া যলদ লব ক্ত হময় শযি আর আলম িার 

ল িমর চমল শযমি পারিাম িাহমল িাাঁরা আমার সামে এমন করমি পারমিা না।  

িমব আলম পূমবতই বমললি ওরা এলট্মক একলট্ সুমযাগ লহমসমব শদখমি যামি দুলনয়ার শচামখ ওরা 

মুসললম িালিমক কললিি কমর  িুর কমর লদমি পামর।  

ওরা আমামক িুমআ’ এবিং িামামির সামে সালাি আদায়সহ িমতীয় উৎসবগুমলা পালন এবিং অনয 

মুসললমমদর সামে সাক্ষ্াি করমি শদয় না। এই িরমণর নানা বাাঁিা আমামক শদয়া হমি শুিু মাত্র 

লমেযা বামনায়াট্ লবচার আর অিুহামির ল লত্তমি। 

আলম এই পলরলস্থলির গ ীরিাও শবশ অনু ব করমি পারলি, ওরা আমামক সমন্দহািীি  ামব 

হিযা করমব... ওরা লনশ্চই আমামক হিযা কমর ক্ষ্াে হমব। লবমশষ কমর আলম যখন দুলনয়া শেমক 

এখন সমূ্পণত আলাদা হময় আলি। শকউই সলিক ামব বলমি পারমব না ওরা আমার খাবার এবিং 

পানীয়মি লক লমলিি করমি! িাাঁরা সম্ভবি আমামক িীর প্রলক্রয়ায় হিযা করার লদমক এলগময় যামি 
শযখামন িাাঁরা খামদয এবিং ইনমিকশমন লবষ লদমি এবিং আমামক নি ও ক্ষ্লিকারক ঔষি লদমি 

অেবা প্রাণ ািী ঔষি অেবা পাগল বানামনার ইনমিকশন লদমি। 

লবমশষ আমরকলট্ লবষয় শয, শমমে শেমক একলট্ অদু্ভি এবিং বামি গন্ধ আমার নামক আমস। 

পাশাপালশ একলট্ শব্দ অবযাহি  ামব হমি োমক। শব্দট্া অমনকট্া “ ুশ” এর মি শযমন পুরমনা 
এয়ার কলিশনামর হময় োমক। এর সামে শগ্রমনমডর আওয়ামির নযায় শট্াকা, শগালমাল এবিং 
হািুলড় লপট্ামনার শব্দ প্রলিলট্  ণ্টা, লদন ও রামি হমিই োমক।  

ওরা আমামক লমেযা এবিং বামনায়াট্ অিুহাি লালগময়মি। সুিরািং ওরা যা বমল িামি শিামরা লকিুই 

লবশ্বাস কমরা না! ওরা লমেযায় খুব পারদশতী এবিং এই শচহারা এবিং আচরণ ওরা িন্মগি ামব 

লালন কমর। এই সব লকিুই ওমদর শেমক  আশা করা যায়।  

আমমলরকা চায় ওই সকল উলামামদরমক হিযা করমি, যারা সমিযর বানী সব িায়গায় শপৌঁমি 

শদয়। আর এই একই পদাি অনুসরণ কমরমি ওমদরই একলনষ্ঠ সমেতক শসৌলদ আরব। িারা শাইখ 



সাোর আল হাওয়ালল , শাইখ সালমান আল আওদাহ  সহ ওই সকল আমলমমক কারারুদ্ধ করমলা 

যারা সমিযর বানী শপৌঁমি লদমিন সবতত্র, লমশমরও সৃলি করা হল একই অবস্থা। 

 

 

 

                                                           

শাময়খ সাোর লবন আবু্দর রহমান আল হাওয়ালী হমিন শসৌলদ আরমব আহমল সুন্নাহ ওয়াল িামাআমির একিন লবদধ আ আমলম। 
১৩৭৫ লহিলর শমািামবক ১৯৫৫ সামল িন্ম গ্রহণ কমরন। শাময়খ শসৌলদ আরমবর পূবত-দলক্ষ্মণর বালহয়াহ অিমলর আিদ’ এর অলিবাসী।  
শাময়খ আরমবর প্রলসদ্ধ প্রলিষ্ঠান িামময়া উমু্মল কুরার “আলকদা লব াগ”এর প্রিান লিমলন। শাময়খ আরব লবমশ্বর বড় বড় শাময়খমদর 
শেমক লশক্ষ্া গ্রহণ কমরমিন। সাড়া িাগামনা অমনক লকিাব ও প্রবন্ধ লনবন্ধ ললমখলিমলন। িাাঁর অমনক অলডও ও ল লডও বয়ান রময়মি। যা 
এখমনা ইলম লপপাসুমদর িৃষ্ণা লনবারণ কমর।  
শাময়মখ সিযকেমন কু্রমসডর আমমলরকা, শসৌলদ শাসকবগত ও িার সহমযাগীমদর মুমখাশ উমন্মাচন হময় যাওয়ায় শাময়খমক িারা কারারুদ্ধ 
কমরমি। শাময়মখর একলট্ ঐলিহালসক োিাওয়া হমি “পলশ্চমামদর সামলরক যুদ্ধ হমি মুসলমানমদর লবরুমদ্ধ কু্রমসড যুদ্ধ”  
োিাওয়ার ললিংক-  
http://ar.islamway.net/article/36017/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-
%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9?ref=s-pop 
 
লনমচর ললিংমক শাময়মখর সকল লকিাব ও বয়ানসমূহ পাওয়া যামব।  
http://www.alhawali.com/main/  
http://ar.islamway.net/scholar/58/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A 
 
শাময়খ সালমান লবন োহাদ লবন আবু্দল্লাহ আল আউদাহ হমিন ইসলামমর একিন লনমবলদি প্রাণ দাঈ। লবদধ আ আমলমম দ্বীন ও শসৌলদ 

লচোলবদ।  

শাময়খ ১৩৭৬ লহিলরর িুমাদাল উলা শমািামবক ১৪ লডমসম্বর ১৯৫৬ সামল শসৌলদ আরমবর আল কালসম অিমলর বালরদা শহমরর পলশ্চমম 
অবলস্থি আল বাসর গ্রামম িন্ম গ্রহণ কমরন।  
িুমার খুিবায় শসৌলদ শাসমকর লবরুমদ্ধ হক কো বলায় ২০১৩ সামলর ১৫ মাচত সরকার িামক বলন্দ কমর। শাময়খ এখমনা লরয়ামদর একলট্ 
রািননলিক কারাগামর রময়মিন।  
শাময়খ অসিংখয লকিাব ললমখমিন, যা এখমনা আরব লবমশ্বর ইলম লপপাসুমদর ইলমমর িৃষ্ণা লনবারণ কমর যামি।  
লনমচর ললিংক শেমক শাময়মখর সকল লকিাব, জ্ঞানগ ত প্রবন্ধ-লনবন্ধ ও অলডও-ল লডও সিংগ্রহ করা যামব।  
http://www.islamtoday.net/salman/index.htm 

 



পলবত্র কুরআমন এই সকল ইহুলদ এবিং খৃস্টান সম্পমকত শবশ লকিু আয়াি নালিল 

হময়মি যা এখন আমরা সমূ্পণত  ুমল শগলি অেবা আমরা  ুমল যাওয়ার  ান িমরলি... 

 

{وال يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعواتعالى: }قال اهلل     

বস্তুিঃ িারা শিা সবতদাই শিামামদর সামে যুদ্ধ করমি োকমব, যামি কমর শিামালদগমক দ্বীন শেমক 
লেলরময় লদমি পামর যলদ সম্ভব হয়। (সুরা বাকারা ২:২১৭) 

 

{ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى حتى تتبع ملتهم}     

আপলন ইহুলদ নাসারামদর কখমনাই সন্তুি করমি পারমবন না যিক্ষ্ণ না আপলন িামদর িমত 

অবলম্বী হমিন। (সুরা বাকারাঃ- ১২০) 

 

{كيف وإن يظهروا عليكم ال رقبوا فيكم إال وال ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون}    

লকরূমপ? িারা শিামামদর উপর িয়ী হমল শিামামদর আত্নীয়িার ও অিীকামরর শকান মযতাদা শদমব 
না। িারা মুমখ শিামামদর সন্তুি কমর, লকন্তু িামদর অেরসমূহ িা অস্বীকার কমর, আর িামদর 
অলিকািংশ প্রলিশ্রুলি  িকারী। (সুরা িাওবা ৯:৮) 

 

{ال يرقبون في مؤمن إال وال ذمة وأوالئك هم المعتدون}  

িারা মযতাদা শদয় না শকান মুসলমামনর শক্ষ্মত্র আত্নীয়িার, আর না অিীকামরর। আর িারাই 
সীমালিং নকারী। (সুরা িাওবা ৯:১০) 

 



{إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداًء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون}    

শিামামদরমক করিলগি করমি পারমল িারা শিামামদর শত্রু হময় যামব এবিং মন্দ উমেমশয 
শিামামদর প্রলি বাহু ও রসনা প্রসালরি করমব এবিং চাইমব শয, শকানরূমপ শিামরা ও কামের হময় 
যাও। (সুরা মুমিালহনা ৬০:২) 

 

এরা িারাই যারা লবমশ্বর শযখামনই ইসলামী িাগরণ সৃলি হয় শসখামনই িামদর লবরুমদ্ধ যুদ্ধ কমর। 

ওরা লিনা-বযল চার ও সুদ সহ পৃলেবীর মামে যি দুনতীলি আমি িা িড়ামি সব সময় িৎপর। 

  

ও আমার  াইরা!    

ওরা যলদ আমাক হিযা কমর শেমল, এবিং অবিালরি ামব ওরা িাই করমব, িাহমল আপনারা  

আমার মৃিুযর সিংবাদ প্রচার করমবন এবিং আমার লাশ আমার পলরবামরর কামি হস্তাের করমবন। 

আপনারা আমার রক্তমক  ুমল যামবন না এবিং এলট্ বৃো শযমি লদমবন না! এর পলরবমিত লনয়ম 

লহমসমব শিামরা  য়াবহ শলক্তশালী প্রলিমশাি গ্রহণ করমবন! আপনামদর মামে শেমক 

আমরকিনমক দল ুক্ত কমর লনমবন, লযলন লকনা সিয বলমি পামরন এবিং লনমির িীবন আল্লাহ র 

রাস্তায় লদময় লদমি পামরন।  

এই লকিু কো লিল আমার অেমর যা আপনামদর শুনামনার খুব ইিা লিল। 

আল্লাহ  আপনামদর উপর রহম করুন এবিং কামি বরকি দান করুন। 

আল্লাহ  আপনামদর লনরাপমদ রাখুন এবিং যমত্ন রাখুন এবিং আপনামদর শলক্ত দান করুন। 

আপনামদর উপর আল্লাহ িাআলার রহমি, বরকি ও পলরপূণত শালে বলষতি শহাক। 

-আপনামদর  াই, উমর আবু্দর রহমান। 


